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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2022 το μεσογειακό συνέδριο με τίτλο «Pan-
Eastern-Med Conference on Land-Seascape», το οποίο έλαβε χώρα στην Ιταλική Αρχαιολογική
Σχολή Αθηνών και συνέβαλλε σημαντικά στην ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων εμπειριών
μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και χωρών εκτός ΕΕ της ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης εξετάστηκαν και αναδείχθηκαν οι διαστάσεις του τοπίου - θαλάσσιου τοπίου στην
περιοχή και η αλληλεπίδραση με τις χρήσεις στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης.
Το  συνέδριο  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  των  δράσεων  του   ευρωπαϊκού  έργου   MSPMED  -
Maritime Spatial  Planning  in  the Mediterranean Sea (ελληνική  απόδοση τίτλου:  Θαλάσσιος
Χωροταξικός  Σχεδιασμός  στη  Μεσόγειο  Θάλασσα),  που  στοχεύει  στη  συμβολή  για  την
εφαρμογή  της  οδηγίας  για  τον  Θαλάσσιο  Χωροταξικό  Σχεδιασμό  (ΘΧΣ)  στη  Μεσόγειο
Θάλασσα, υποστηρίζοντας τη θέσπιση συνεκτικών και συντονισμένων θαλάσσιων χωροταξικών
σχεδίων  σε  ολόκληρη  τη  Μεσόγειο,  για  την  προώθηση  μιας  βιώσιμης  και  μακροχρόνιας
«γαλάζιας» ανάπτυξης.
Οι  διαρκώς   αναδυόμενες  νέες  χρήσεις  στο  θαλάσσιο  χώρο,  εγείρουν  όλο  και  πιο  έντονα
προβληματισμούς,  που  οδηγούν  σε  επαναπροσδιορισμό  της  έννοιας  «θαλάσσιο  τοπίο»  με
σημαίνουσα την πολιτισμική διάσταση αυτού.  
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τους  Ιταλούς και Έλληνες εταίρους του MSPMED: από τη
μία πλευρά, τον συντονιστή του έργου CORILA (Ιταλικό  Consortium Ερευνητικών Κέντρων και
Πανεπιστημίων),  σε  συνεργασία  με  το   Πανεπιστήμιο  της  Βενετίας IUAV,το CNR-ISMAR
(Ινστιτούτο  Βιολογικών  Πόρων  και  Θαλάσσιων  Βιοτεχνολογιών  του  Εθνικού  Συμβουλίου
Ερευνών), και από την άλλη,  το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας  και  το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  Σημαντική ήταν τόσο  η συμβολή και συμμετοχή  του Ελληνικού
Υπουργείου Πολιτισμού και  Αθλητισμού, του  Ιταλικού  Υπουργείου  Πολιτισμού  όσο  και  η
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες από υπουργεία, και φορείς  της
Ιταλίας, της Ελλάδας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Κύπρου, του Λιβάνου και του Ισραήλ.
Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε η  Ιταλίδα Πρέσβειρα στην Ελλάδα κα. Patrizia Falcinelli, η
οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Βλέποντας την έννοια του τοπίου από τη θάλασσα και μέσα
από  το  πρίσμα  της  προοπτικής  της  βιώσιμης  ανάπτυξης,  το  έργο  εστιάζει  ξεκάθαρα  σε
ορισμένες πτυχές που είναι κοινές για όλες τις μεσογειακές χώρες. Πιστεύω ότι,  ειδικά στο
τρέχον αβέβαιο παγκόσμιο πλαίσιο, είναι κρίσιμο να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες όπως αυτή για
να ενισχύσουμε περαιτέρω τους δεσμούς συνεργασίας σε κάθε τομέα».
 Από την Ελληνική πλευρά, χαιρετισμό κατά την  έναρξη του Συνεδρίου απηύθυνε ο κ. Ευθύμιος
Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο οποίος
μεταξύ  άλλων  ανέφερε  «η  εθνική  χωρική  στρατηγική  για  το  θαλάσσιο  χώρο  καθορίζει  τις
κατευθύνσεις προς μια συνέργεια των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης με την οδηγία πλαίσιο
για τη θαλάσσια στρατηγική με σκοπό την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, GES». 



Το Συμβούλιο της Ευρώπης εκπροσωπήθηκε από την Εκτελεστική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Τοπίου κα Maguelonne Dejeant-Pons, ο IOC – UNESCO εκπροσωπήθηκε από την  κ.
Michele  Quesada  Silva,  η  κα  Στέλλα-Σοφία  Κυβέλου  συμμετείχε  ως  σημείο  επαφής  του
European Msp Platform για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στην Ανατολική Μεσόγειο και
η  κα  Ελένη  Χατζηγιάννη  εκπροσωπώντας  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  -  Γενική  Διεύθυνση
Θάλασσας.
Από  την  ελληνική  πλευρά  ο  ομότιμος  καθηγητής  του  πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  κ.  Χάρης
Κοκκώσης σε ρόλο συντονιστή και εισηγητή εκπροσώπησε το πανεπιστημιακό ίδρυμα και η κ.
Ευγενία Λάγιου προïσταμένη του τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής ως εισηγήτρια
εκπροσώπησε τη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η
Διευθύντρια του Γραφ. Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ.
Αυγή  Βάσση  και   η  Γενική  Διευθύντρια  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.  Γεωργία  Κοτίνη.  Επίσης
παραβρέθηκαν  στελέχη του ΠΘ και του Α Τμήματος ΔΧΩΡΣ του ΥΠΕΝ που συμμετέχουν στις
αντίστοιχες ομάδες εργασίας του έργου ΜSP MED. Από το Ελληνικό Υπουργείου Πολιτισμού
και  Αθλητισμού  συμμετείχε  ο  κ  .  Δημήτριος  Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος,  Αναπληρωτής
Διευθυντής Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.  

Το  συνέδριο  συνδυάστηκε   με  την προβλεπόμενη στο πλαίσιο  του έργου  διμερή Ελληνο-
Ιταλική συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2022 με τη συμμετοχή
των  Eλλήνων και  Iταλών εταίρων του έργου και εκπροσώπων των αντίστοιχων υπουργείων
πολιτισμού  των  δύο  χωρών.  Η  διμερής  συνάντηση  εργασίας   κατέληξε  με  τον  καθορισμό
προγραμματικών σημείων σε μορφή Δήλωσης για το μέλλον και την ενσωμάτωση του τοπίου-
θαλάσσιου  τοπίου,  και  της  ενάλιας  πολιτιστικής  κληρονομιάς  στο  θαλάσσιο  χωροταξικό
σχεδιασμό. 

Μεταξύ των πρώτων δράσεων που θα ενεργοποιηθούν περιλαμβάνονται:

- η  βελτίωση  της  γνώσης  (συλλογή  και  διαχείριση  δεδομένων)  για  την
ενοποίηση  του  τοπίου  και  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  μέσω  υφιστάμενων  και
καινοτόμων εργαλείων (κατευθυντήριες γραμμές, δείκτες, αξιολογήσεις) 

- η αναγνώριση υλικών και άυλων αξιών που συνδέονται με τον ορισμό της
ταυτότητας, του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την προστασία και
την ανάπτυξή τους

- η ενίσχυση της επικοινωνίας σε εθνικό, διμερές και μεσογειακό επίπεδο για
την ευαισθητοποίηση των τοπικών πληθυσμών σχετικά με την ανάγκη προστασίας και
ενίσχυσης του ναυτικού και θαλάσσιου τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://mspmed.eu/ 
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